
 

 הוראות סריגה לכובע ינשוף במסרגה אחת
 .הערה: הכובע נסרג בגודל אחד המתאים לכמה גילאים

 

 :למה תזדקקו

 דה או דומהצמר חום מסוג גרנ

 צמר לבן

 5מסרגת קרושה מספר 

 שני כפתורים שחורים לעיניים )או בד לבד שחור(

 

הערה: הכובע נסרג בעיגולים ללא סגירה )כלומר: אין צורך לסגור בכל פעם שורת עיגול ולהעלות עין שרשרת לפני 

שורה חדשה, אלא להמשיך לסרוג כאילו 

 .בצורת שבלול(

 

 :הוראות לכובע

 עיני שרשרת 2סירגו 

 

חצאי עמודים בעין  6סירגו : 1שורה

השרשרת השניה. קישרו סמן על מנת 

לסמן שזו תחילת השורה שלכם. את הסמן 

יהיה עליכם להזיז בכל פעם שתסיימו 

שורה על מנת שתמיד תדעו היכן היא 

 .התחילה

 

חצאי עמודים בתוך כל  2סירגו : 2שורה

צאי ח 22עין. סה"כ עליכם לסיים עם 

 .עמודים בסוף השורה

 

חצאי עמודים בעין  2סירגו : 3שורה

כך עד  -הראשונה, חצי עמוד אחד בשני 

 .עיניים 21הסוף. בסוף השורה יהיו לכם 

 

סירגו שני חצאי עמוד בעין :  4שורה

הראשונה וחצי עמוד אחד בשתי העיניים 

חיזרו על כך עד סוף השורה.  -הבאות 

 .נייםעי 22בסוף השורה יהיו לכם 

 

חצאי עמודים בעין  2סירגו : 5שורה

הראשונה וחצי עמוד בשלוש העיניים 

חיזרו על כך עד סוף השורה.  -הבאות 

 .עיניים 03בסוף השורה יהיו לכם 

 

חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד אחד בארבע העיניים הבאות. חיזרו על כך עד סוף השורה.  2סירגו : 6שורה

 .עיניים 06ם בסוף השורה יהיו לכ

 

סירגו שני חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד אחד בחמש העיניים הבאות. חיזרו על כך עד סוף השורה. : 7שורה

 .עיניים 22בסוף השורה יהיו לכם 

 

סירגו שני חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד אחד בשש העיניים הבאות. חיזרו על כך עד סוף השורה. : 8שורה

 .עיניים 21ורה יהיו לכם בסוף הש

 

סירגו שני חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד אחד בשבע העיניים הבאות. חיזרו על כך עד סוף השורה. : 9שורה

 .עיניים 42בסוף השורה יהיו לכם 

 

השורה.  סירגו שני חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד אחד בשמונה העיניים הבאות. חיזרו על כך עד סוף: 11שורה



 .עיניים 63בסוף השורה יהיו לכם 

 

 .מפה תמשיכו לסרוג את חלקו האחורי של הכובע -סירגו חצי עמוד אחד בכל עין. אל תחתכו את הצמר : 12-11שורה 

 

 החלק האחורי של הכובע והאוזניים

 

 .חלק זה נסרג שורות שורות

 

העיניים  1-הבאות. סירגו עמוד )עמוד! לא חצי עמוד!( בסירגו עין שרשרת אחת, סירגו חצי עמוד בשתי העיניים : 1שורה

העיניים הבאות, סירגו חצי עמוד בשתי העינים  1-העיניים הבאות, סירגו שוב עמוד ב 23-הבאות, סירגו חצי עמוד ב

 .עיניים שנותרו לא סרוגות 23האחרונות והשאירו 

 

תי העיניים הבאות. סירגו עמוד )עמוד! לא חצי עמוד!( חצי עמוד בש סירגו עין שרשרת אחת, וסירגו חזרה כך: : 2שורה

העיניים הבאות, סירגו חצי עמוד בשתי  1-העיניים הבאות, סירגו שוב עמוד ב 23-העיניים הבאות, סירגו חצי עמוד ב 1-ב

 העינים האחרונות

 

ניים הבאות, סירגו חצי עמוד העי 6-סרגו חצי עמוד בשלוש העיניים הבאות. סירגו עמוד )עמוד! לא חצי עמוד!( ב: 3שורה

 העיניים הבאות, סירגו חצי עמוד בעין הבאה, סירגו שני חצאי עמודים יחד 6-ב העיניים הבאות, סירגו שוב עמוד  22-ב

 

סירגו עין שרשרת אחת וחיזרו חזרה כך: סירגו שני חצאי עמוד יחד, סירגו חצי עמוד בעין הבאה, סירגו עמוד : 4שורה

העיניים הבאות, סירגו חצי  6-העיניים הבאות, סירגו עמוד ב 22-שש העיניים הבאות, סירגו חצי עמוד ב)לא חצי עמוד!( ב

 .שני חצאי עמודים יחד עמוד בעין הבאה, סירגו 

 

סירגו עין שרשרת אחת וחיזרו חזרה כך: סירגו שני חצאי עמוד יחד, סירגו חצי עמוד בעין הבאה, סירגו עמוד : 5שורה

העיניים הבאות, סירגו חצי  2-העיניים הבאות, סירגו עמוד ב 22-העיניים הבאות, סירגו חצי עמוד ב 2-( ב)לא חצי עמוד!

 .עמוד בעין הבאה, סירגו שני חצאי עמודים יחד

 

סירגו עין שרשרת אחת וחיזרו חזרה כך: סירגו שני חצאי עמוד יחד, סירגו חצי עמוד בעין הבאה, סירגו עמוד : 6שורה

העיניים הבאות, סירגו חצי  2-העיניים הבאות, סירגו עמוד ב 26-העיניים הבאות, סירגו חצי עמוד ב 2-ד!( ב)לא חצי עמו

 .שני חצאי עמודים יחד עמוד בעין הבאה, סירגו 

 

 .סיימו את השורות בקשר מחזיק וחיתוך הצמר

 

 יחידות( 2אוזניים )סירגו 

 

 .עיני שרשרת 2סירגו 

 

 .ם בעין השרשרת השניה. סמנו את תחילת השורה בשורה זו ובכל שורהחצאי עמודי 2סירגו : 1שורה

 

 .עיניים 6חיזרו על כך שוב. סה"כ יהיו לכם  -חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד אחד בשניה  2סירגו : 2שורה

 

 1סה"כ יהיו לכם  חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד אחד בשתי העיניים הבאות. חיזרו על כך שוב. 2סירגו : 3שורה

 .עיניים

 

 23חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד בשלוש העיניים הבאות. חיזרו על כך שוב. סה"כ יהיו לכם  0סירגו : 4שורה

 .עיניים

 

 22העיניים הבאות. חיזרו על כך שוב. סה"כ יהיו לכם  2-חצאי עמודים בעין הראשונה וחצי עמוד ב 2סירגו : 5שורה

 .עיניים

 

 .ו קשר מחזק וסיימוקישר

 

 יחידות 2צרו  -עיניים )חלק חיצוני( 

 

 .של תחילת הכובע שסרגתם 6-2עיני שרשרת. סירגו בדיוק כמו שורות  2בעזרת צבע לבן סירגו 

 



 יחידות 2צרו  -עיניים )חלק פנימי( 

 

 .של הכובע שסרגתם 2-2עיני שרשרת והמשיכו כמו שורות  2סירגו 

 

 מקור

 

 .של האוזניים וסיימו 0-2עיני שרשרת. סירגו כמו שורות  2סירגו 

 

 .תיפרו את כל החלקים יחד. חברו כפתור או לבד בחלקה הפנימי של העין

 

 .עיני שרשרת 23ליצירת שרוך קשירה צרו 


